Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 maart 2018
1.

Opening



Conform
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van

Meertmaond

Streektaolmaond aandacht aan schrijver/dichter Peter van der Velde
2. Vaststellen agenda


De agenda wordt aangevuld met punt 9: moties over niet aanhangige onderwerpen en
vervolgens vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 31 januari 2018
Besluit: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Mededelingen en ingekomen stukken


De voorzitter stelt de raad voor een commissie geloofsbrieven in te stellen voor 28 maart
bestaande uit: Tineke Nieboer, Anne Doornbos, Frederik van Lookeren en Pierre Berghuis
Besluit: de raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel
5. Bespreken
5.1 Beleidsplan toekomst stichting Mensinge 2018-2012
De raad wordt voorgesteld:
1. Het beleidsplan toekomst stichting Landgoed Mensinge 2018 - 2021 te onderschrijven en
voor de korte termijn uit te gaan van de gemeentelijke opdracht A (Winsinghhof en museum
Havezate in huidige vorm)
2. Op basis van het beleidsplan en gemeentelijke opdracht A (Winsinghhof en museum
Havezate in huidige vorm) een jaarlijks subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor het
museumdeel van € 62.100 per jaar en van € 234.475 voor theater / cinema de Winsinghhof;
3. Op basis van het meerjaren investeringsbegroting een eenmalige dotatie te doen van €
50.000 ten behoeve van het op peil brengen van de vervangingsreserve van stichting
Landgoed Mensinge;
4. De extra gevraagde structurele bijdrage van € 67.000 per jaar, structureel te verwerken in de
gemeentebegroting 2018 en dekking hiervoor te vinden in de structurele begrotingsruimte;
5. De eenmalige gevraagde bijdrage van € 50.000, ten laste te brengen van de reserve
algemene middelen in de gemeentebegroting 2018;
6. Instemmen met het formeel splitsen van het Landgoed in een theaterdeel (de Winsinghhof)
en een museumdeel (de Havezate) (= scenario 3)
7. een voorkeur uit te spreken voor een verdere ontwikkeling van het museumdeel (de
Havezate) en daarin eveneens uit te gaan van samenwerking/ samengaan van de musea op
de Brink, rekening houdend met de Centrumontwikkeling Roden (= scenario 3);
8. De stichting opdracht te geven voor het laten opstellen van een ontwikkelplan
(organisatorisch, inhoudelijk en financieel) voor het museumdeel;
9. De stichting te vragen een raming te maken van de kosten van de opdracht tot het maken van
een ontwikkelplan uit punt 8;
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10. De opdracht en de financiële gevolgen uit de punten 8 en 9 eerst door uw raad te laten
vaststellen alvorens de stichting een ontwikkelplan te laten opstellen;
11. Kennis te nemen van het feit dat bij een verdere ontwikkeling van het museumdeel, de
gemeentelijke opdracht verandert in opdracht B (Winsinghhof in huidige vorm en museum
Havezate doorontwikkeld)


De fractie van Lijst Groen Noordenveld dient een amendement in op het voorstel

Besluit over het amendement: dit wordt verworpen met 19 tegenstemmen (Gemeentebelangen,
PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en vier voorstemmen (Lijst Groen
Noordenveld)
Besluit over het voorstel: het voorstel wordt aangenomen; de fractie van Lijst Groen
Noordenveld stemt niet in met de besluitpunten 7 tot en met 11
5.2 Health hub
De raad wordt voorgesteld:
Een bedrag van €599.300,- beschikbaar te stellen voor het aankopen en aanpassen van het
Resato-pand voor de realisatie van het Ecosysteem Health Hub Roden en dit bedrag te activeren
Besluit: de raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

5.3 Bestemmingsplan Herziening Westeres
De raad wordt voorgesteld:
Het

bestemmingsplan

Herziening

Westeres

te

Roden

(NL.IMRO.1699.2016BP065 -vg01)

ongewijzigd vast te stellen
 De fractie van D66 dient een amendement in op het voorstel;
Besluit over het amendement: dit wordt verworpen met 18 tegenstemmen (Gem eentebelangen,
PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en 1 lid van Lijst Groen Noordenveld) en vijf
voorstemmen (D66 en drie leden van Lijst Groen Noordenveld)
Besluit over het voorstel: de raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel
6. Niet bespreken
6.1 Herontwikkeling locatie hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat te Roden
De raad wordt voorgesteld:
Een voorbereidingskrediet van €65.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van de
haalbaarheid van grondgebonden woningbouw op de locatie Kanaalstraat-Wilhelminastraat te
Roden
Besluit: de raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel

6.2 Vaststelling bestemmingsplan De Fledders 8 te Zuidvelde
De raad wordt voorgesteld:
Het bestemmingsplan De Fledders 8 te Zuidvelde vast te stellen
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins geregeld is
Besluit: de raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel
6.3 Vaststelling bestemmingsplan Schoolstraat 22 te Westervelde
De raad wordt voorgesteld:
Het bestemmingsplan Schoolstraat 22 te Westervelde vast te stellen
Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins geregeld is
Besluit: de raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel
6.4 Protocol geheimhouding gemeente Noordenveld
De raad wordt voorgesteld:
Vast te stellen het protocol geheimhouding gemeente Noordenveld met daarin de uitgangspunten
voor het opleggen van geheimhouding in het verkeer tussen het college, de burgemeester en de
raad
Besluit: de raad stemt in meerderheid in met het voorstel. De fractie van Lijst Groen
Noordenveld stemt tegen het voorstel
6.5 Intrekken moties
Bij de behandeling van het agendapunt Toezeggingen tijdens de raadscommissie van 2 1 februari
heeft deze ingestemd met voorstellen voor het schrappen van toezeggingen en het intrekken van
twee aangehouden moties. Deze moties moeten formeel worden ingetrokken tijdens een
raadsvergadering.
Motie van 15 mei 2017 (nr. 17/01 op de lijst Toezeggingen): de fracties van Lijst Groen
Noordenveld en GroenLinks trekken deze motie in
Motie van 26 juni 2017 (nr. 17/02 op de lijst Toezeggingen): de CDA-fractie trekt deze motie
in
7. Begrotingswijzigingen
-

Begrotingswijziging 8-2018 mbt moties en amendementen 2018
Begrotingswijziging 9-2018 mbt grondexploitatie De Boskamp Roden
Begrotingswijziging 10-2018 mbt doorontwikkeling Health Hub

Begrotingswijziging 11-2018 mbt toekomst stichting Mensinge
Begrotingswijziging 12-2018 mbt Herontwikkeling locatie hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat
te Roden
Besluit: de raad stemt met algemene stemmen in met de begrotingswijzigingen 8 -2018, 9-2018,
10-2018, 11-2018 en 12-2018
8. Rondvraag
De heer De Wind vraagt naar de toegankelijkheid van de stembureaus . Burgemeester Smid
antwoordt dat hierover is gesproken met het Gehandicaptenplatform en dat de toegang is
geborgd;
De heer Westendorp vraagt of de planning van de raadsvergaderingen voor Najaar 2018 in het
presidium kan worden besproken. Dit in verband met de Dankdag voor het gewas. Burgemeester
Smid zegt dit toe

Mevrouw Nieboer herhaalt haar vraag van drie weken terug: waar kunnen inwoners van
Noordenveld informatie vinden over het Right to Challenge? Burgemeester Smid zegt toe dat zij
hierover binnen een week wordt geïnformeerd
De heer Koekkoek:
-

wil graag worden geïnformeerd over de sportwensen van de voetbalclubs

wil graag informatie naar aanleiding van de brief van de turnverenigingen
Wethouder Huizinga zegt schriftelijke informatie toe
-

vraagt het College bij de RUD Drenthe aan te dringen op het zo snel mogeli jk versturen van

de Kaderbrief 2019 zodat deze door de raad kan worden behandeld;
Burgemeester Smid zegt dit toe
De heer Kemkers spreekt zijn zorg uit over het beheer van het Mensingebos. Wethouder
Kosters deelt zijn zorg en gaat in gesprek met Staatsbosbeheer
9. Moties over niet aanhangige onderwerpen:
Motie Gemeentebelangen over het aangekondigde vertrek van de Noorse gevangenen uit de
gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen
Besluit: de raad neemt de motie met algemene stemmen aan
Motie GroenLinks over Kinderpardon
Besluit: de motie wordt aangenomen met 21 voorstemmen (Gemeentebelangen, Lijst Groen
Noordenveld, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie) en twee tegenstemen (VVD)
10. Sluiting
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 april 2018

K. Smid, voorzitter

W.F.C. Damman, griffier

Amendement LGN over Mensinge (verworpen)

Amendement m.b.t. Toekomst Landgoed Mensinge samen met vrijwilligers

te behandelen in de raadsvergadering van 14 maart 2018 bij het agendapunt 5.1 Beleidsplan
toekomst stichting Landgoed Mensinge
Voor Landgoed Mensinge, zowel het museum als het theater en de cinema, zijn de bij het
bestuur en de activiteiten betrokken vrijwilligers erg belangrijk. Zonder hen kunnen museum,
theater en cinema niet de beoogde belangrijke rol in de Noordenveldse samenleving spelen. Zij
moeten dan ook actief betrokken worden bij de afspraken over subsidie en activiteiten met de
gemeente.
Daarom wordt bij amendement voorgesteld om:
Aan besluit nr. 2 toe te voegen na de derde regel:
“de raad benadrukt de voorwaarde dat de bij het bestuur en de activiteiten betrokken vrijwilligers
een actieve rol spelen bij de afspraken hierover”.

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

Amendement D66 bestemmingsplan herziening Westeres (verworpen)

Amendement bestemmingplan herziening Westeres.
te behandelen in de raadsvergadering van 21 maart 2018 bij het agendapunt 5.3
De raad van Noordenveld,
Gelezen het raadsvoorstel bestemmingplan herziening Westeres (doc.nr RV18.0001)

Overwegende dat:


In het raadsvoorstel onder meer wordt voorgesteld om de vestiging van afhaalpunten voor
webwinkels mogelijk te maken;



In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels (groene pag. 17) in artikel 3.1 wordt bepaald dat de voor
“Detailhandel-Grootschalig” aangewezen gronden zijn bestemd voor afhaalpunten voor
webwinkels, mits (zie artikel 3.1 – f):

1.

De af te halen artikelen niet worden uitgestald, dus een showroom of buitenrui mte waar
artikelen bekeken of getest kunnen worden, zijn niet toegestaan;

2. er geen inloop- of kijkdagen worden georganiseerd;
3. het pand van waaruit het afhalen plaatsvindt niet de uitstraling van een winkel krijgt.


Dit een onnodige beperking oplevert voor de vestiging van webwinkels terwijl in de
detailhandel juist de trend heerst van een mix van verkoop via internet en traditionele
verkoop. Juist in die combinatie ligt de kracht!



Onduidelijk is waar de grens ligt, en - als de regels heel streng gehandhaafd worden geen webwinkel zich hier zal vestigen.

Besluit:


In het onderdeel bestemmingsplan Regels Herziening Westeres in hoofdstuk 2
Bestemmingsregels (pag. 17) van artikel 3.1 sub f het woord ‘mits’ en de punten 1 -3 te
schrappen.

Roden, 14 maart 2018
Fractie D66 Noordenveld

Motie Gemeentebelangen Norgerhaven (aangenomen)

Motie m.b.t. het aangekondigde vertrek van de Noorse gevangenen uit de gevangenis Norgerhaven
in Veenhuizen
Te behandelen in de raadsvergadering van woensdag 14 maart 2018 als motie over een niet
aanhangig onderwerp;
de raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen,
constaterende dat:
-

de Noorse regering heeft laten weten per 1 september 2018 de Noorse gevangenen niet
langer onder te brengen in de gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen;

overwegende dat:
-

-

-

destijds Nederlandse gevangenen in Norgerhaven plaats moesten maken voor Noorse
gevangenen;
de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven, bij het onderbrengen van de Noorse
gevangenen in Norgerhaven, als vertegenwoordiger van de regering, onvoorwaardelijk heeft
toegezegd, dat bij een eventueel vertrek van de Noorse gevangenen na de overeen gekomen
periode van drie jaar, de gevangenis Norgerhaven weer zal worden gevuld met Nederlandse
gevangenen;
deze toezegging mede is gedaan omdat de potentiële sluiting van (een) gevangenis(sen)
dan wel aanverwante instelling(en) in Veenhuizen een averechts effect kan hebben op de
investeringen vanuit de gemeente Noordenveld en provincie Drenthe en het
samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen in het kader van de UNESCO
Werelderfgoedstatus;
de eventuele sluiting voorts zeer negatief uitpakt voor de Drentse werkgelegenheid als
geheel en die voor het gevangenispersoneel in de gemeente Noordenveld in het bijzonder;

verzoekt het college:
-

alles in het werk te stellen om de gevangenis(sen) en met name Norgerhaven in Veenhuizen
dan wel aanverwante instellingen open te houden;
hierin nauw op te trekken met de Provincie Drenthe en andere noordelijke provincies en
aanwezig te zijn bij het bezoek van minister Sander Dekker op 23 april aanstaande; en
om de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, dringend te verzoeken recht te
doen aan de toezegging(en) van zijn voorganger staatssecretaris Fred Teeven door de
gevangenis Norgerhaven weer te vullen met Nederlandse gevangenen en op die wijze ook te
laten zien dat de politiek betrouwbaar en geloofwaardig is als he t gaat om onvoorwaardelijke
toezeggingen;

en gaat over tot de orde van de dag.
Roden, 14 maart 2018
Gemeentebelangen Noordenveld
Lijst Groen Noordenveld
CDA Noordenveld
PvdA Noordenveld
Groen Links Noordenveld
Christen Unie Noordenveld
VVD Noordenveld
D 66 Noordenveld

Motie GroenLinks over Kinderpardon (aangenomen)

Onderwerp: Kinderpardon
De raad van de gemeente Noordenveld in vergadering bijeen d.d. 14 maart 2018
Constaterende dat:


er binnen de gemeente brede steun leeft om in de gemeenschap ge wortelde kinderen die
hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen
hier ligt;



het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen
enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan k rijgen;

Overwegende dat:


het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale

gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;
Verzoekt


het college van B&W van de gemeente Noordenveld bij de staatss ecretaris van Justitie
en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door
versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon,

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
GroenLinks
PvdA
Gemeentebelangen
CDA
D66
Christen Unie
Lijst Groen Noordenveld

